
       
 
 

 
 

 
      

 
NYSE Euronext verwelkomt nieuwe iShares op de Amsterdamse markt  
 
Amsterdam, 24  februari 2009 – NYSE Euronext is verheugd aan te kondigen dat iShares, de 
Exchange Traded Fund (ETF) divisie van Barclays Global Investors, vandaag twee nieuwe 
Exchange Traded Funds (ETFs) op Euronext Amsterdam heeft genoteerd.  
De “iShares € Covered Bond” en het “iShares S&P Emerging Markets Infrastructure fund”. Met de 
introductie van deze nieuwe ETF’s geeft iShares gehoor aan de groeiende vraag van investeerders 
naar transparantie en diversiteit te midden van de constante onrust op de markt. 
 
De iShares € Covered Bond biedt beleggers een liquide instrument dat toegang geeft tot een selectie 
van Europese pandbrieven, gebaseerd op de Markit iBoxx € Covered index. Momenteel bestaat de 
index uit 438 obligaties, waarvan 95 procent AAA-rated, met  een gemiddelde jaarlijkse rendement 
van 4,51 procent en een tijdsduur van 4,18 jaar (vanaf 28 January 2009). 
 
Via het iShares S&P Emerging Markets Infrastructure fonds investeren beleggers in 30 van ’s 
werelds grootste beursgenoteerde bedrijven uit de opkomende markten, met nadruk op transport (20 
procent), energie (40 procent) en nutsbedrijven (40 procent). In twee jaar is meer dan US$ 1 biljoen 
geïnvesteerd in de infrastructuur van opkomende markteconomieën.  
 
Het ETF segment blijft groeien en is steeds succesvoller op de Europese en de Amerikaanse NYSE 
Euronext markten. Gemiddeld is er in 2008 per dag voor €363 miljoen verhandeld in deze 
producten op de Euronext markten, een stijging van 16% ten opzichte van het daggemiddelde van 
€313 miljoen in 2007. Januari 2009 was één van de beste maanden ooit voor het Euronext ETF 
segment. 
 
Joost van der Does de Willebois, voorzitter van Euronext Amsterdam en lid van het NYSE 
Euronext Management Comité:  “De handel in ETF’s blijft aanzienlijk groeien: januari 2009 was de 
op één na meest actieve maand als het gaat om het aantal keer dat ETF’s werden verhandeld. De 
lancering van deze nieuwe, innovatieve ETF’s is een welkome invulling van de duidelijke vraag 
van beleggers naar deze manier van beleggen.”  
 
Roel Thijssen, hoofd van iShares Benelux: “ETF’s  zijn niet meer weg te denken in de hedendaagse 
volatiele markten, waar transparantie en liquiditeit cruciaal zijn en waar investeringsmogelijkheden 
niet makkelijk zijn te vinden. Covered bonds zijn veilig omdat ze met voorrang aanspraak kunnen 
maken op een zelfstandige groep van assets als onderpand.  Tegelijkertijd zijn de sterke 
economische fundamenten in opkomende markten een bron van potentiële opbrengsten voor 
beleggers.” 
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Voor verdere informatie over iShares, ga naar www.ishares.nl of neem contact op met:  

Caroline Hancock, iShares 

00 44  (0) 20 7668 8649 

caroline.hancock@barclaysglobal.com 

 

Huijskens & Istha, 00 31 (0) 20 685 5955 

Ian Bickerton, Ian@huijskens-istha.nl 

Harmen Geers, Harmen@huijskens-istha.nl 

 

Noot voor de redactie: 

Barclays Global Investors: Barclays Global Investors is one of the world's largest asset managers and a leading global provider of 
investment management products and services with more than 3,000 institutional clients and approximately $1.5 trillion of assets under 
management as of December 31, 2008. BGI transformed the investment industry by creating the first index strategy in 1971 and the first 
quantitative active strategy in 1979. BGI is the global product leader in exchange traded funds (iShares® exchange traded funds) with 
over 360 funds for institutions and individuals globally. www.barclaysglobal.com  

Background on Exchange Traded products on NYSE Euronext: NYSE Euronext operates the world's largest Exchange Traded 
Products  (ETP) marketplace, the leading venue for Exchange Traded Funds (ETF), Notes (ETN), Vehicles (ETV) and Warrants and 
Certificates trading.  NYSE Euronext's offering of Exchange Traded Products provides investors access to regulated listings as well as 
fast and innovative trading tools to access liquidity. NYSE Arca, NYSE Euronext's US market for ETFs, has 707 primary ETF and ETV 
listings.  Additionally, NYSE Arca lists 85 ETNs, 246 Certificates, while trading all other eligible ETPs on an Unlisted Trading 
Privileges (UTP) basis. NYSE Euronext, the leading platform for listing and trading Exchange Traded Products in Europe, has 373 
primary ETFs, 73 ETV listings, 1 ETN and lists a total of 16,366 Warrants and Certificates to date. 

About NYSE Euronext 
NYSE Euronext (NYX) is the world’s leading, most liquid and diverse exchange group.  It offers a broad and growing array of financial 
products and services in cash equities, futures, options, exchange-traded products, bonds, market data, and commercial technology 
solutions, all designed to meet the evolving needs of issuers, investors and financial institutions.  Spanning multiple asset classes and six 
countries, NYSE Euronext’s exchanges include the New York Stock Exchange, Liffe, Euronext and NYSE Arca.  With more than 6,500 
listed issues, more than any other exchange group, trading on NYSE Euronext’s equity markets represents more than one-third of the 
world's cash equities volume.  NYSE Euronext also manages the leading European derivatives exchange by value of trading.  NYSE 
Euronext is part of the S&P 500 index and the only exchange operator in the S&P 100 index.  For more information, please visit 
www.nyx.com  

 


